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কা�ীির মুসলমানেদর মুজািহদ েনতা কমা�ার জািকর মূসা রহ. এর 

শাহাদাত উপলেক্ষয্ আল-কােয়দা উপমহােদেশর েক�ীয় মুখপা� উ�াদ 

উসামা মাহমুদ (হািফজাহু�াহ) এর িববৃিত- 

 

জািকর মূসা রহ.  

এক সংক�, এক িব�ব! 
 

 

 

আন নাসর িমিডয়ার সকল পিরেবশনা – 

 https://justpaste.it/annasrbd1 

 

অনুবাদ ও পিরেবশনা 
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 .�سم هللا الرحمن الرحيم

 .ا�حمد � رب العامل�ن والصالة والسالم ع�� رسولھ الكر�م
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ভারত উপমহােদশ ও িবেশষভােব কা�ীেরর, আমার ি�য় মুসলমান ভাইেয়রা!  

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতুহু।  

আ�াহ সুবহানাহু তা'আলা বেলন—   
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يال  

﴾٢٣﴿األحزاب:   

“মুিমনেদর মেধয্ এমন িকছু বয্ি� রেয়েছ যারা আ�ার সােথ কৃত ওয়াদা সেতয্ পিরণত কের 

েদিখেয়েছ। তােদর েকউ েকউ মৃতুয্বরণ কেরেছ আর েকউ েকউ �তীক্ষায় রেয়েছ। তারা 

তােদর সংকে� েমােটই পিরবতর্ন কেরিন। (সূরা আহযাব: ২৩) 

আজ কা�ীর িজহােদর বরকতময় আে�ালনেক আেরা একজন মহাবীর �ীয় পিব� রে� 

�াণব� করেলা। সতয্ পেথর শাহ সাওয়ার, িব�াস ও সাহিসকতার �িত�িব, সতয্ ও বা�ব 

ে�েমর দৃ�া�, আ�মযর্াদােবােধ উৎসিগর্ত �াণ; এই মনীষী হেলন মুজািহদ কমা�ার জািকর 

মূসা রািহমাহু�াহ। িতিন রমজােনর বরকতময় িদেন মুশিরক িহ�ুেদর সে� এক লড়াইেয় 

শাহাদাত বরণ কেরেছন। ই�ািল�ািহ ওয়া ই�া ইলাইিহ রিজউন!  

ভাই জািকর মূসার শাহাদােতর এ েবদনাদায়ক সংবাদ এখােন আফগািন�ােন অবি�ত 

আমােদর সকল মুজািহেদর অ�রেক েবদনায় ভের িদেয়েছ। এই মুহূেতর্ আমরা আমােদর 
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কা�ীির ভাইেদর েশােক সমানভােব অংশীদার। আমরা েদায়া কির মহান রা�ুল আলামীন 

জািকর মূসা ভাইেয়র শাহাদাতেক কবুল করুন। কা�ীরেক এমন শত শত জািকর মূসা দান 

করুন। কা�ীরসহ উপমহােদেশর মুসলমানেদরেক জািকর মূসা, বুরহান ওয়ানী ও আফজাল 

গুরুর মেতা মহান েনতােদর পয়গাম ও বাতর্ােক এিগেয় েনয়ার েতৗিফক দান করুন।  

 

ঈমানী আ�মযর্াদােবােধ উৎসিগর্ত আমার ি�য় কা�ীির ভাইেয়রা!  

জািকর মূসা হেলন এক পয়গাম, এক দাওয়াত, এক িব�ব ও এক সংকে�র নাম। িতিন 

শহীদ হেয়েছন। আ�াহ চােহন েতা িতিন নতুন জীবন লাভ কেরেছন। এবং আপন রেবর 

িরিযক �ারা পিরতৃ� হে�ন। তেব সতয্ কথা হেলা, েয বয্ি� আ�াহ ও তাঁর দাসে�র 

দাওয়াত হেয় মৃতুয্বরণ কের এবং কুফর ও জুলুম েথেক মুি�র পয়গাম হেয় জীবন িদেয় 

েদয়, েস মেরও  অমর থােক। েস জীিবতই থােক। তার েসই দাওয়াত ও পয়গাম কখনই 

মের না, যার সততা ও সফলতার জনয্ েস িনেজর সবেচেয় মূলয্বান স�দ �াণ উৎসগর্ 

কেরেছ। তাঁর েদহ েথেক গিড়েয় পড়া রে�র �িতিট েফাঁটা তার সততা ও সতয্িন�ার সাক্ষয্ 

�দান কের।  

শােয়খ আ�ু�াহ আযযাম রহ. শহীদ সাইেয়য্দ কুতুব রহ.এর েয উি�গুেলা বলেতন, তা 

আজ আমােদর ভাই জািকর মূসার শাহাদেতর েক্ষে�ও �েযাজয্ হে�। “আমােদর শ�গুেলা 

েমামবািতর আেলার নয্ায়, যা খুব েবিশ �ভাব সৃি� করেত পাের না। িক� আমরা যখন �ীয় 

সতয্িনভর্র অব�ান ও সতয্িন� লেক্ষয্র জনয্ যু�াংেদহী হেয় উিঠ, এবং এই পেথ মৃতুয্বরণ 

কির, তখন আমােদর মৃত�ায় শ�গুেলা নবজীবন লাভ কের এবং েসই জীব� শ�গুেলা 

মানুেষর হৃদেয় িগেয় উ�াপ সৃি� কের”। 
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ি�য় ভাইেয়রা আমার!  

সেতয্র পেথ জান উৎসগর্কারী বয্ি�বেগর্র উপর মহান আ�াহ এ িবেশষ অনু�হ কেরেছন 

েয, যখন তাঁেদর মািটর ৈতরী েদেহর কুরবািন কবুল করা হয় তখন পৃিথবীবাসীর মােঝ 

তাঁেদর শ� ও ব�বয্গুেলার �হণেযাগয্তা িদেয় েদওয়া হয় । ফেল েসই শ� ও ব�বয্গুিল 

সতয্ে�মী বয্ি�েদরেক সেতয্র পেথ েটেন আেন। আ�াহ চােহন েতা জািকর মূসার দাওয়াত 

তাঁর শাহাদােতর পর আেরা েতজী হেয় উঠেব। আমােদর মােঝ তাঁর অব�ান তাঁর রে�র 

বেদৗলেত অেনক েবিশ ক্ষমতা�া� হেব। তাঁর দাওয়াত ও বাতর্া পূেবর্ও িছল �মাণিভি�ক,  

িনেরট ও সতয্ িনভর্র। িক� এখন তা আেগর েচেয়ও অেনক েবিশ ি�য়াশীল।  

জািকর মূসা ভাই িছেলন এক উ�ল নক্ষ�। েযই নক্ষ� জ�ু-কা�ীেরর আকােশ এজনয্ই 

উিদত হেয়িছল, েযন কা�ীেরর মুসিলমরা কা�ীেরর �াধীনতার সিঠক পথ িচেন েনয়। এবং 

েসইসব ভুল �াি�র জাল িছ� কের েবর হেয় আসেত পাের, যার মেধয্ জািলম 

িব�াসঘাতকরা তাঁেদর বরকতময় আে�ালনেক ব�ী কের েরেখেছ। আজ িনঃসে�েহ েসই 

�দী� নক্ষ� এক গয্ালাি�র অংেশ পিরণত হেয় েগেছ। এমন এক গয্ালাি�, যার মেধয্ 

বুরহান েমাজাফফর ওয়ানী, আফজাল গুরু েথেক িনেয় আিমরুল মুিমনীন েমা�া উমর, শাইখ 

উসামা িবন লােদন এবং মাওলানা আ�ুর রিশদ এর মেতা অসংখয্ অগিনত নক্ষ� ঝলমল 

করেছ। আজ তার আেলােত কা�ীেরর মজলুম মুসলমানরা সতয্- িমথয্া ও আপন-পেরর 

মােঝ পাথর্েকয্র সমীকরণটা আেগর েচেয়ও আেরা ভােলা ভােব বুঝেব। তারকারািজর এই 

ঝাঁক কা�ীির মুজািহদেদর �াধীন কাি�েরর েসই েমাবারক পথ েদখােব, েযখােন আ�াহর 

সাহাযয্ অবতীণর্ হয়। এই পেথ �াধীনতার মানিযেল মাকসুেদ েপৗঁছােত রা�ার পিরিধ বােড় 

না বরং কেম যায়। এই পেথ েকান িব�াসঘাতক েকান গু� এেজি�, আ�জর্ািতক কুফুরী ও 
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তাগুতী শি� ও �িত�ান কা�ীির মুসলমানেদর আিজমুশশান কুরবানীেক ন� কের িদেত 

পারেব না।  

ি�য় ভাইেয়রা আমার! 

জািকর মূসা রািহমাহু�াহ িছেলন এক অননয্ বয্ি��। িতিন ে�ােতর েতােড় েভেস যাবার 

মেতা েলাক িছেলন না েয, ঐসব িব�াসঘাতক এেজি�গুেলা কা�ীেরর েমাবারক 

আে�ালনেক িনয় েখল তামাশা করেব, আর িতিন চুপিট কের বেস বেস তামাশা েদখেবন। 

িতিন হাওয়ার অনুকূেল এমন একিট কদম উঠােনােকও আপন ঈমােনর জনয্ লা�নাকর মেন 

করেতন, েয েক্ষে� মানিযেল মাকসুেদ েপৗঁছােনার বয্াপাের তাঁর িনি�ত িব�াস না হেতা। 

িতিন কা�ীর িজহাদ এর উ�ান-পতন, উ�িত, অ�গিতর কারণগুেলা বুঝেত েপেরিছেলন। 

িতিন েদখেত েপেয়িছেলন েয, এই পািক�ািন গু� এেজি�গুেলা এই িজহাদেক িনয়�েণ েরেখ 

এর অ�গিতর পেথ �িতব�কতা সৃি� করেছ এবং পািক�ােনর এই েজনােরলরা মজলুম 

কা�ীরী জনগেণর আিজমুশশান কুরবানীেক শুধুমা� িনেজেদর িনকৃ� মুনাফার খািতের 

বয্বহার করেছ। শহীদ আফজাল গুরু, গািজবাবা শহীদেদর মত দৃি�স�� বয্ি�েদর িচ�া-

েচতনা �ারাও তাঁর িজহাদী িচ�া-েচতনা শি�শালী হেয়েছ।  

ইসলামী ইমারাহ আফগািন�ান েথেক িনেয় ইেয়েমন, মািল ও েসামািলয়ার উ�� রণা�ন 

েথেক উি�ত আওয়াজ আমােদর এই ভাইেক িজহাদী আে�ালেনর সিঠক গিতপথ বুঝেত 

সাহাযয্ কেরেছ। শিরয়াহর এ েমৗিলক-িশক্ষা �হণ করেত তাঁর সময় লােগিন েয- িজহাদ িফ 

সািবিল�াহ তােকই বেল, যার মাকসাদ হেব আ�াহর ইবাদাত, ইকামােত �ীন, শরীয়ােত 

ইলাহীর বা�বায়ন ও মজলুম জনতার সাহাযয্ সহেযািগতা করা। তাঁর জনয্ এই ফলাফল 

পযর্� েপৗঁছা খুব কিঠন হয়িন েয - আসল �াধীনতা কােক বেল, আর নামকাওয়াে� েসই 

�াধীনতার বা�বতা িক, যার নাম কের সাহােযয্র িমথয্া অ�ীকার করা হয়। তার এই 

দৃঢ়িব�াস হেয় িগেয়িছল েয, কা�ীেরর িজহাদ যিদ পািক�ােনর গু� এেজি�গুেলার িনয়�েণ 
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থােক তাহেল েকারবানীর এই ধারাবািহকতা হাজার বছর চলেত থাকেলও েসই �াধীনতা 

অিজর্ত হেব না যার �� কা�ীেরর মুসিলমেদর েচােখ সবর্দা িবরাজমান। 

কাি�েরর ি�য় ভাইেয়রা আমার! 

ভাই জািকর মূসা িছেলন সেতয্র স�ী। সতয্বািদতা ও সেতয্র আরাধনায় িছেলন েপাড়খাওয়া 

বয্ি��। তার মােঝ েকােনারকম ি�চািরতা িছল না। তার জনয্ এটা অস�ব িছল েয, িতিন 

�াধীনতার সিঠক পথ িচনেবন, সফলতার পেথ ধাবমান অে�র �িতকৃিত �চেক্ষ েদখেবন, 

িক� শুধু এই ভেয় এই পেথ চলার ই�ােক পিরতয্াগ করেবন েয, এখােন পথ বড় কিঠন। 

তাঁর সামেন েবেছ েনওয়ার অিধকার সহজ ও কিঠেনর মােঝ িছল না। বরং অপশন িছল 

আজাদী ও েগালামীর। �� িছল আ�স�ান ও আ��ব�নার। বা�বতা েদেখ সিঠক পেথ 

কদম উঠােনা িকংবা েচাখ ব� কের িদক�� লেক্ষয্ সং�াম চািলেয় েনয়ার মেধয্ েযেকােনা 

একিটেক েবেছ েনয়ার �� িছল তার সামেন। সুতরাং িতিন েসই পথ িনবর্াচন করেলন, যা 

তার অ�ের সিঠক বেল অনুিমত হেয়েছ। এবং েয পেথ চেল আপন কওেমর দুঃখ 

দুদর্শাসমূহ ঘুিচেয় িদেত পারেবন বেল তার ইয়ািকন হেয়িছল।  

আ�াহর জিমেন আ�াহর শরীয়ত বা�বািয়ত করার এবং নাপাক িহ�ুেদর আ�াসন েথেক 

�াধীনতা অজর্েনর ঝা�ােক িতিন উিঠেয়েছন। “হয়েতা শরীয়াত নয়েতা শাহাদাত” এই 

শানদার ে�াগানেক িতিন বুল� কেরিছেলন। িতিন এই �িতজ্ঞা কেরিনেয়িছেলন েয েকবল 

এজনয্ই যু� করা হেব, েকবল এই দাওয়ােতর উপরই জান েকারবান করা হেব। এটা এজনয্ 

েয এটাই শরীয়েতর চাওয়া, এটাই িজহাদ িফ সািবিল�াহ এবং এটাই �াধীনতার একমা� 

পথ। িতিন �কাশয্ িদবােলােকর নয্ায় সু��ভােব েদেখিছেলন েয এই রা�া ছাড়া অনয্ সকল 

রা�া, অনয্ েয েকান ে�াগান, �াধীনতার জনয্ অনয্ সকল �েচ�া আ��ব�না ছাড়া িকছুই 

নয়। তা এমন এক িনদর্য় আ��ব�না যােত আপন মাজলুম কওেমর দগদেগ জখম েতা 

কমেবই না, বরং আরও বাড়েব। িক� েসই জখেমর েকান উপশম েকাথাও পাওয়া যােব না। 
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এই নওেজায়ান িসপাহসালার েয সতয্ বুেঝেছন; তার সততার পেক্ষ সু�� সাফাই 

েগেয়েছন, সাক্ষয্ িদেয়েছন। এমন সু�রভােব েসই সাক্ষয্ �দান কেরেছন েয, আ�ামা 

ইকবােলর এই কিবতার চরণগুেলা যিদ তাঁর শােন বলা হয়, আ�াহ চােহন েতা সামানয্ 

অিতর�ন হেব না।  

برحق امامِ  کا زمانے تیرے وہی ہے  

کرے زار بے سے موجود و حاضر تجھے جو  

دوست رخِ  کر دکھا کو تجھ میں آئینے کے موت  

کرے دشوار بھی اور لیے تیرے زندگی  

گرمادے لہو تیرا زیاں احساسِ  کے دے  

کرے تلوار تجھے کر چڑھا سان کی فقر . 

“েসই েতামার যুেগর সতয্প�ী েনতা, 

েয েতামােক উপি�ত ও িবদয্মান িবষেয় নােখাশ করেব। 

মৃতুয্র আয়নায় েদখােব ব�ুে�র �িত�িব, 

জীবনেক েতামার জনয্ আরও কিঠন কের েদেব। 

ক্ষিতর অনুভূিত জািগেয় েতামার র�েক উ�� কের িদেব, 

দািরে�র শান িদেয় েতামােক তেলায়ার বািনেয় িদেব” 

 

অতঃপর েহ স�ািনত ভাইেয়রা!  
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ভাই জািকর মূসার উপর আ�াহর এই েমেহরবানীও িছল েয, িতিন শরীয়ত �িত�ার এই 

ে�াগানেক সাধারণ েকান ে�াগান িহেসেব �হণ কেরনিন। বরং িনেজেক শরীয়েতর অনুগত 

রাখা এবং েসই অনুযায়ী আমল করােক িনেজর �ধান লক্ষয্ বািনেয় িনেয়িছেলন। িজহাদী 

িবষয়ািদ স�েকর্ উলামােয় িজহাদ েথেক শারঈ হুকুম েজেন েনওয়া িছল তার অনয্তম একটা 

গুণ।  

আেলািকত জীবেনর অিধকারী এই েনতার এই গুণও পছ�নীয় িছল েয, েকান অনুপযু� 

িবষয় িনেয় বাড়াবািড় করেতন না। এর ফেল �িতিনয়ত তার দাওয়াত ও িজহােদর কমর্যেজ্ঞ 

উ�লতা ফুেট উঠিছল। এই মাহা� ও দূরদৃি� তাঁর িছল েয, িতিন দােয়েশর মেতা 

মুসিলমেদর হতয্াকারীেদর পক্ষপাতদু� মতবােদ �ভািবত হনিন। িতিন দােয়েশর িবেরািধতা 

কের কা�ীের তােদর িবশৃংখলার পথেক রু� কের িদেয়েছন। এবং একথা �� কেরেছন 

েয, েযখােন শরীয়াহ �িত�া ও কা�ীর �াধীনতার জনয্ িজহাদ করা ফরজ, েযখােন 

কা�ীেরর �াধীনতা আে�ালনেক লুেটরা ও ডাকাতেদর হাত েথেক রক্ষা করা ফরজ, েসখােন 

মুসলমান জনসাধারেণর সােথ ভােলাবাসা ও পার�িরক সহেযািগতামূলক স�কর্ রাখা,  

তােদর জান-মাল ই�ত-আবরুর েহফাজত করাও একই রকম ফরজ ।  

 

কা�ীেরর ি�য় ভাইেয়রা!  

আজ আমরা কা�ীেরর সকল মুজািহদ ও মুসলমানেদর সে� েশাকাহত। আমরা আমােদর 

কা�ীির ভাইেদর এ কারেণ েমাবারকবাদও জানাই েয, জািকর মূসা ভাইেয়র নয্ায়; পাহােড়র 

সে� ট�র েদয়ার মেতা নওেজায়ানেদর েকান অভাব েনই এই কওেমর মেধয্। িহ�ু েফৗেজর 

অসংখয্ বাধা-িবপি� সে�ও জািকর মূসা ভাইেয়র জানাজায় চি�শ হাজােররও েবিশ কা�ীরী 

মুসলমােনর উপি�িত এই কথার সাক্ষয্ বহন কের েয, এ জািত জািকর মূসা ভাইেয়র 

স�ািনত অব�ানেক সংরক্ষণ করেছ। এ জািত কািময়ািবর েসই পেথ চলার জনয্ ��ত 
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আেছ, যার পিরচয় জািকর মূসা ভাই আপন রে�র মাধয্েম িদেয় েগেছন। জািকর মূসা ভাই 

শুধু িবেশষ েকান দেলর সদসয্ িছেলন না। বরং িতিন কা�ীেরর �েতয্ক মুজািহদ, �িতিট 

কা�ীির মা েবান, ভাই ও মুরু�ী বয্ি�বেগর্র কলয্াণকামী িছেলন।  

অতএব আমরা সকল কা�ীির মুসলমান এবং দলমত িনিবর্েশেষ সকল মুজািহদ ভাইেদর 

িনকট এই আেবদন জানাি� েয, ভাই জািকর মূসার পয়গাম আপন িসনার সে� িমিলেয় 

িনন। এই আহবান এর উপর লা�াইক বলুন। আ�াহর শাসন �িত�া, শরীয়াতু�াহর ইি�বা, 

েগা��ীিত ও জাতীয়তাবােদর �িতমােক পদদিলত কের এক উ�াহ হওয়ার ভাবনা ও 

েচতনােক আ�� করা, মুসিলমেদর সাহাযয্ সহেযািগতা করা, কুফেরর সকল �কার আ�াসন 

েথেক মুি� ও �াধীনতা অজর্ন, সকল অ� অনুসরণ েথেক িসনােক পিব� কের েকবল 

আ�াহর জনয্ ব�ু� ও আ�াহর জনয্ শ�তা। নয্ায় িন�া ও অনু�েহর �চার-�সার, কা�ীর 

িজহােদর আে�ালেনর িনয়�ণ পিরপূণর্রূেপ িনেজেদর হােত রাখা। এ সকল িবষয় হল 

আ�াহর �ীেনর দাবী । আর এসেবর উপর আমল করাই িছল জািকর মূসা ভাইেয়র পয়গাম। 

এই পয়গােমর উপর লা�াইক বলুন। এর উপর একতাব� েহান। দুিনয়ার েকান েগােয়�া 

সং�ােক আপনােদর পেথ �িতব�কতা সৃি� করেত িদেবন না।  

নাপাক িহ�ুেদর িবরুে� এই পিব� িজহােদ একমা� েসই আ�াহর উপর ভরসা রাখুন, যার 

হােত সকল এেজি� ও ক্ষমতাশীলেদর জীবন। এখােন আেরকিট িবষয় আরজ করিছ েয, 

স�িত িবেজিপ সরকােরর িবজয় এই কথাই �মাণ করেছ েয –িহ�ুেদর সংখয্াগির�তা 

েযখােন সাধারণভােব মুসিলমেদর উপর এবং িবেশষভােব কা�ীেরর মুসিলমেদর উপর জুলুম 

অবয্াহত রাখার বয্াপাের ঐকয্মত রেয়েছ েসখােন এ বা�বতাও রেয়েছ েয, পািক�ািন েফৗজ 

ও এখানকার মুনািফক শাসকরা অেনক আেগ কা�ীর �াধীনতার সওদা কের েফেলেছ। 

তােদর নামকাওয়াে� রাজৈনিতক সহায়তার নাটকও খুব েবিশিদন চলেব না।  এমতাব�ায় 

আপনােদরেক ঈমানী সাহিসকতার পরীক্ষায় অবতীণর্ হেত হেব।  
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আপনারা েকবল আ�াহর উপর ভরসা রাখুন। সুেযাগ স�ানী ও �াথর্াে�ষী েজনােরলেদর 

িদেক িফেরও তাকােবন না । মুসিলম জনসাধারণ ও মুজািহদেদর সে� ব�ু�পূণর্ স�কর্ 

বজায় রাখুন। এবং তােদর সহেযািগতায় িনেজেদর এই েমাবারক িজহাদেক এিগেয় িনেয় 

যান।  েসই মহান রা�ুল ই�ত এই িবষেয় শি� রােখন েয, িতিন আপনােদর সাহাযয্ 

এমনভােব করেবন, আপনারা যার ক�নাও কেরনিন। 

ُموَن ﴿يوسف: 
َ
 َ�ْعل

َ
اِس ال َ� النَّ

َ
�
ْ
ك

َ
ِكنَّ أ

َٰ
ْمِرِه َول

َ
ٰ� أ

َ
اِلٌب َع�

َ
ُھ غ

َّ
﴾٢١َوالل  

অনুবাদ: “আ�াহ িনজ কােজ �বল থােকন, িক� অিধকাংশ েলাক তা জােন না। (সূরা 

ইউসূফ: ২১) 

 

 .و آخر دعوانا ان ا�حمد� رّب العامل�ن

 .والسالم علیکم ورحمة هللا و�ر�اتە

 

 

আস-সাহাব িমিডয়া েস�ার, উপমহােদশ 

১৪৪০ িহজরী েমাতােবক ২০১৯ খৃ�া� 

 


